Příloha č. 13: List věcného hodnocení Fiche 2

List věcného hodnocení Fiche 2
Registrační číslo MAS
Číslo výzvy
Číslo projektu
Číslo Fiche
Název Fiche
Žadatel
Adresa žadatele
Datum a čas podání
žádosti o dotaci
Název projektu

15/000/0000/564/000204

2
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Počet bodů
Za MAS hodnotil

Č.
1.

2.

3.

Podpis:

Preferenční kritérium
Soulad s opatřeními „SCLLLD“

Dopad projektu na území MAS

Počet navázaných partnerství v regionu

Podklad kontroly
Žádost o dotaci

Žádost o dotaci – Místa realizace projektu

Popis bodového hodnocení
Projekt je v souladu s 2 a více opatřeními SCLLD

10

Projekt je v souladu s 1 opatřením SCLLD

0

Projekt dopadá na území 2 a více obcí MAS

5

Projekt dopadá na území 1 obce MAS

0

Memorandum o spolupráci (nepovinná příloha žádosti o

V rámci projektu budou navázána 2 a více partnerství

15

dotaci)

V rámci projektu bude navázáno 1 partnerství

10

V rámci projektu nebude vytvořeno žádné partnerství
4.

Body

0

Počet vytvořených pracovních míst v

Kontrola plnění tohoto kritéria proběhne v souladu s

Projekt vytváří minimálně 1 pracovní místo

20

rámci projektu

"Metodikou definice a způsobu kontroly nově vytvořených

Projekt vytváří alespoň poloviční pracovní úvazek (0,5-0,99)

15

pracovních míst" (Pravidla 19.2.1. Příloha 14).

Projekt vytváří alespoň částečný pracovní úvazek (0,2-0,49)

10

Projekt nevytváří žádné pracovní místo

0

5.

7.

Velikost projektu

Environmentálně šetrný projekt

Žádost o dotaci

Žádosti o dotaci; výpis z katastru nemovitostí ne starší 3
měsíců před

datem podání žádosti; výpis

z katastru

nemovitostí z období 3 let před podáním Žádosti o dotaci

Výše dotace je do 350 000,- Kč

25

Výše dotace je od 350 001,- Kč do 500 000,- Kč

20

Výše dotace je od 500 001,- Kč do 750 000,- Kč

15

Výše dotace činí více než 750 000,- Kč

10

Nedojde/ nedošlo k odnětí pozemků

15

Dojde/došlo k odnětí pozemků

0

